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Nevyork dünya 1 

sergisine hazırlık 
-···-O. Becerik 

Amerika devletinin istiklale 
.kavuşmasının 150 ıncı yıl dö
nümü münasebetile 30 Nisan 
939 günü açılacak olan Nev
york dünya sergisine, şimdi
den bütün dünya milletleri 
hazırlanmakta olduğunu gaze
telerde okuyoruz. 

Geçen yıl açılan ve dünya 
efkarı umumiyesinde büyük 
akisler bırakan paris sergisi 
yanında, Nevyork sergısinin 
kıyas olunamıyac~k kadar 
d'aha büyük ve iştirak ede
ceklerin de Paris sergisinden 
kat kat fazh olacağı anlaşı
lıyor. 

Memnuniyetle öğreniyoruz 

ki, Cumhuriyet hükiimetımiz 

939 Nevyork dünya sergisine 
iştirake karar vermiş, bunun 
içinde Başşebrimizde vekalet
ler arası bir de komisyon ku
rulmuştur. 

iktisat Vekaleti de sergi 
komiserini şimdiden tayin 
ederek işe başlanmıştır. 

, Hükumetimizin bu tedbirleri 
çok isabetlidir. Çünkü bütün 

· dünya memleketleri, bu sergiyi 
. gerek propaganda ve gerekse 
iktisadi, ticari, sınai va zirai 
bakımdan istisnai bir fırsat 

-telekki ederek, bundan.azami 
istifade etmek üzere çareler 
aramakta ve hazırlanmakta
dırlar. 

Yine sevinçle öğreniyoruzki 
· sergide, Amerika hükôti tara
fandan bize resmen tahsis o
lunan pavyonumuza ilaveten 
ayrıca b~r (Site Türk) tesisi 
kararlaştırılmış. Ve 24 Tem
muz 939 günün de Amerika
da (Türk günü) olarak kutlu-
lanması takarrur etmiştir. l 

Bütün gazelerimizin, Avru
pa ve Amerikayı dolaşan Türk 
Aydınlarının propaganda nok
sanı ğından, bu memleketler· 

·de inkılap ve hamlelerimizin 
-Devam• 2 inci .ayfad" 

Halk.evi köıe.i: 
~ ~ 

Bugün: 
Saat 16,30 da kusrlar, 

17,30 da Spor şubeleri 
komitelerinin haftalık top-

1 llantıları vardı. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Genel Kurmay Bkşkanımızı lstanbulda 

Başvekilimiz karşıladı 

İsnanbul 26 - Genel kurmay başkanımız mareş:ıl Fevzi 
Çakmak bu sabah İstanbula gelmiş ve Haydarpaşa istasyo• 
nunda BaşvekU Celal Bayar, Vali Muhiddin Üstündağ ve ls
tanbul kumandanı General Halis tarafından istikbal edilmiş
lerdir. Mareşal doğruca Dolmabahçe sarayına giderek Atatürk 
tarafından kabul edilmiş ve seyahatı hakkında Atatürke 
intibalarını arzetmiştir. 

Türk-Alman Ticaret 
imzalandı 

anlaşması 

anlaşma 15 Ağustosta meriyete girecektir 

----------------------Berlin 26 - Anadolu ajan- samimi beyanatta bulundular. 
sının hususi muhabirinden: 15 Ağustostan itibaren 

Türk - Alman ticaret ve meriyete girecek olan bu an-
tediye anlaşması dün akşam laşma üzerine tiirk malları 

hariciye nezaretinde imza kontenjana ve sair şeraite 

edilmiştir. Bu vesile ile Al- tibi olmıyarak serbestçe Al-
manya ile hariciye nezareti manyaya ihraç edilecektir. 

müsteşarı ve türkiye namına Bay Numan Menemencioğlu 
hariciye vekaleti umumi kati- bu sabahki ekispresle türlii-
bi Bay Numan Menemencioglu yeye hareket etmiştir. 

===--
Sancakta seçim 

Kayıt işi intizamla devam ediyor 
Arap çeteleri Reyhanige civarında 

bir çi/lliği bastılar 

l Belediye reisimiz geldi 

. işl!~l~~~~:~!n a~:k:~:~e~:~k 
kamlarla tamas etmek üzere 
Ankaraya gitmiş olan Beledi
ye reisimiz B. Nafiz Karabu-
dak dün akşamki Afyon 
postasile Aydına avdet etmiş
lerdir. 

İlk v·e Orta 
Tedrisatta nakil ve 

tayinler 
Haber aldığımıza göre : 

Maaı if vekaleti, önümüzdeki 
ders yılı için hazırlıklarına 
şimdiden başlamış bulunmak-
tadır. Vekalet, bir taraftan 
bu sene orta mekteplerde 
ihtiyaca göre açılacak şubeler 
etrafında hazırlıklar yaparken 
diğer taraftan da orta tedri
sat muaHimleriue kıdem terfi 
tablosunu hazırlamaktadır. Bir 
vilayetten diğer bir vilayete 
naklinde sıhhi ve idari sebep· 
ler gurulenlere ait listeyi de 
hazırlamağa başlamış bulun
maktadır. ilk tedrisat mual
limlerinin bir vilayetten diğer 
bir vilayete verilmaleri hak
kındaki müracaatleri vekalete 
gelmekte ve bu müracaatlar 
tetkik edilerek tasnife başlan
mı~ bulunmaldadır. Vekalet, 
bu yıl öğretmen okullarından 
mezun olanlann vilayetler 
emrine verilmesi işi etrafında 
ilk hazırlıklarıbı da yapmak
tad·r. 

Antakp26(~~]-Ka~t ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

işi büyük bir intizam ve sü- 1 ispanyada harp devam ediyor 
kiin içinde devam etmektedir. 

Dün Reyhaniye civarında bir 
çiftlik H;tlebin Hanran ve Ha

rün nahiyelerinden gelen 15 
arap tarafından taarruza uğ-

ramış veçiftlik vekili yaralan
mış bu araplar buradan şarki 

ayrancı köyüne tecavüz ede
rek ateş açmışlardır. Bu köy 

yolu üzerinde Türk listesine 
rey vermiş bazı araplar dö-

gülmüşlerdir. Tekrar Halep 
hududuna geçen bu çete ef-

radının bazıları teşhis edilmiş 
bulunmaktadır. 

Yugoslavya heyeti 
Bükreşten döndü 

Belgrad 26 - Ana kraliça 
Marinin ceneze merasiminde 
hazır bulunmak üzera Bük
reşe giden Prenses Olga ile 
Yugo~lavya heyeti avdet et
mişlerdir. 

Frankistler cümhuriyetçilerin bir 
hücumunu püskürttüler 

Barslon 26 - Na:nrlr mec· 
lisinin gönüllüler hakkındaki 
cevabı bugün Londra kükii
metine tevdi edilmiştir. 

Barslon 26 - Dün Frankist 
tayyareler tarafından Aliganta 

liman iki defa bombardnıan 

edilmiştir. ilk bombardmanda 
bir vapur ateş almışsa da 

derakap söndürülmüştur. 

Salamanka 26 [Radyo ] -
Umumi karargahın tebliğine 

nazaran Ero cephesinde Fran

kistler cumhuridetçilerin ani 
bir hücümunu püskürtmüşler
dir. Kıtaat Valansiya cephe-

sinde ileri hareketine de
vam etmektedir. 1stramadora-

da Frankistlerin eline dilşen 
esir ve harp levazımatının 

yekunu gittikçe artmaktadır. 

Şimdiye kadar gelen haberle

re göre esir miktarı beı bini 

geçmiş ve bir tank böl.iğü ve 
yüzden fazla mitralyöz iğti

ı.am edilmiştir. 

Bergoı 26 - Frankistler 

İstramadorada cumhriyeçiler
den bir çok esir, iki hataya 
top, bir tank ve bir dafi 

bataryası iğtinam etm\şlardid 
~ 

Morgan Tav şeref ine 
ziyafet 

Paris 26 - Amerikanın 

Paris sefiri dün akşam Mor

gan Tav ıerefine bir ziyafet 

vermiştir. Ziyafette bir çok 
nazırlar bulunmuşlar. 



voz 2 

Mendrs köprüsü 
Aydın· Çine yolu üzerindeki 

Mendres köprüsünün tamir 
edilmekte olduğunu evvelce 
yazmıştık. Yapılmakta olan 
bu tamirat esnasında yirmi 
kadar ayağın çürüdüğü görül
düğünden bunların değiştiril

mesine ve esaslı tamir yapıl· 
masana lüzum görülmüş ve 
bugünden itibaren esaslı tami
-rata başlanılmıştır, Tamirat 
devam ettiği müddetçe mu
vasala aktarma suretile temin 
edilcctk ve Açılacağı gün 
ayrıca halka ilin edilecektir. 

Tctmirat sonuna kadar mu
vasalanın aktarma ıuretile 

yapılacağı vilayet makamından 
alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

-···~ Bir çocuk cayır 
çayır yandı 

Koçarh ( Hususi J - Ko
çarlıya bağlı KaracaÔren kö
yü muhtarı köyden 500 met
re yukarda çitten yazlık bir 
ev yaparak orada oturmakta
dır. Bir gün ailesile birlikte 
kovanlardan bal almak için 
ayrılmışlar ve evde 12 yaşla
nnda bir kız çocuğu ile uyu
mak ta olan 5 yaşlarında bir 
kız cocuğunu bırakmışlardır. 
Büyük kız kabak kızartmakla 
meşgul iken tavadaki yağın 
yanması ile çitten ev ateş 
almış, yanmağa başlamıştır. 
ney~ uğradığını bilmiyen za
vallı kız bağırmağa başlamış 
içerde ya tan kardeşini unut-
muştur. E\ çok geçmeden 
yanmış çocuk küller arasın

dan yanmış olarak çıkarılmış
br. -·-Erzurumda 
imar f aaligeti 

Erzurum 26 ( A. A. ] 
Burada geniş bir imar faali
yeti vardır. Mektep, hükumet 
kurağı şebrio elcl<trik işi ve 
saire gibi halen üzerinde ça
lışılmak ta olan 94 parça bü· 
yük inşaat vardır. Bunlar için 
Vilayet Hususi idaresile Bele
diye tarafmdan tahsis edilmi~ 
olan para dokuz yüz bin lira
ya varmaktadır. Geçen yıl 

başlayan işlerin mühim bir 
kısmı ikmal edilmiş bulunmak 
tadır, 

~··-

Macar Başvekili 
ita/yadan avdet etti 

Peşte 26 (Radyo) - Macar 
Baş şehri ltalyadan avdet 
eden Başvekili İmrediye coş
kun tezahürlerde bulunmuştur. 
lmredi vukubulan beyanatında 
Tuna havzasını alakadar eden 
meseleler hakkında iki devle
tin tam.,mea mutabık olduğu
nu siyasi ve iktisadi bakım
dan her il<i memleketin arzu-
sunun büyük olduğunu söyle-

.. miştir. 
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Nevyork dünya 
sergisine hazırlık 

(Pa1tarafı tinci aahlfede) 

layıkile tanıblamadığından şi
kayet ettikleri dikkata alının
ca, Nevyork sergisinin bu 
bakımdan temin edeceği 
mühim faideler kendiliğinden 
belli olur. 

Türk pavyonuna ilave olu
nacak ( Siti Türk ) muazzam 
sergi sahasının en ~lek 

yerinde tam merkezinde ku
rulacaktır. Hatta bu saha 
evvelce, Amerikalılar tarafın
dan kiraya verilmişken, sırf 
memleketimize bir cemile ol
mak üzere geri alınmış ve 
muamelesi bozularak memle
ketimize tahsis olunmuştur. 

Burada halıcılık, çinicilik, 
kakmacılık, tesbihcilik gibi 
Türk sanayi ve elişi mamulatı 
satılacağını öğreniyoruz. Yine 
burada münhasıran Türk ye
mek ve ickileri bulunduracak 
bir de lokanta ve gazino ku
rulacaktır. 

Türk incirinin başlıca müş
terisi olan Amerikada, ba 
fır1attao istifede edilerek 
incirlerimizin emsalsiz cefase
til'!i teşhir ve propaganda 
etmeği kaçırılmaz bir fırsat 
olarak düşünüyoruz. 

Burada Türk incirinin nasıl 
istibsal olunduğunu, incir kur
duna karşı alınacak tedbirle
ri, işleme ve ambalaj işlerine 
sıhhat ve temizlik itibarile 
verilen ehemmiyeti tebarüz 
ettirecek bir köşe ayrıllsa, 
ve burada şık ambalajlar 
içinde nefis Türk incirleri sa
tılsa her halde çok faydalı 
olacağına kaniiz. 

Serginin bu yıl idrak olu· 
nacak mahsulden sonra açı· 
lacağına güre şimdiden tedbir 
alınması ve hazırlıklara baş-

lanması lazımdır. Bunu yapa
cak ta ancak üzüm ve incir 
kurumudur. 

Bu fikir ve dileğimizin ilgili 
makamlar tarafından dikkate 

alınacağını ve ticaret ve ziraat 
odalarımızın hemen teşebbüs
lere başlayacaklarını umuyoruz. 

Vakit dar olduğunu, kaçı
rılacak fırsatm bir daha geri 
gelmiyeceğini bilelim. 

O. Becerik 

·- ·~ 

Milano sergisini 
750 bin kişi ziyaret 

etmiş 

Milano 26 (Radyo) Şimdiye 
kadar yedi yüz elli bin kişi 

imparator Osküst devrine ait 
Romalık serg!sini ziyart et
miştir. 

Sergi daimi olarak kalacak
tır. 

- ------~-'":;;:.. ---~-=====--- .. -
SPORUMUZDA YENi DURUM : 4 

~ 

Spor hekimi - - -Memleketimiz şimdiye ka- bulunan meseli bir dahiliye 
dar Avrupadao getirttiği an- mütebassısının spor ihtisasını 
trenörlerin yarısı miktarında dahi elde etmesi için iyi bir 
spor hekimi celbetseydi veya enstitüde ufak bir kurs ge-
bunları yetiştirmiş olsaydı çirmekten başka hiç bir şeye 
durum çoktan başka bir şekil ihtiyacı yoktur. 
alacaktı. Bugün bizde ne spor Çok değil, şimdiye kadar 
hekimliği vardır, ne spor he- Avrupadan getirilen antre-
kimi. Biz bu yoksuzluğu he- nürlere verildiğinin yarısı ka-
kimliğimiz veya hekimlerimiz dar itibar gördükleri gün 
için bir kusur saymıyoruz. doktorlarımız arasında kıy-
Çüokü memleketimizde sporu metleri başka yerlerdekinden 
idare edenler bekim mütalaa her halde daha aşağı olmıyan 
sına ve hekime değer vermiş elemaıı ları az zamanda bula-
değillerdi. bileceğiz. 

Kendilerini spor sahasında Bundan evelki yazımızda 
hazırlamış olan doktorlarımız- söylediğimiz üzere açılacak 
dan şimdiki halde ehemmiyet- olan spor enstitüsünde beden 
li birer mevki işgal eden üç terbiyesi sistematize edildik-
tanesini hatırlıyoruz ki faal ten sora bu tarzı memleketi-
olmak için zemin bulamadık- mize yayacak spor hekimi 
!arından dolayı sadece fizyo- olabilir. Çocuklarımızı çıt kı-
teraptör olarak talebesile rıldım olmaktan kurtarmak, 
veya kabinesile kanaat et- aynı onların vücutlarını ufak 
mişlerdir. tef ek arızalardan mütee11ir 

Hatta bir tane genç ve olmıyacak derecede mukave-
kıymetli hekim tanırım ki ö- mete alıştırmak, şiddetli ha-
nünde bulunan bu misalleri 
gördüğü halde dahi ( spor valarda beline kadar çamura 

gömüldükten sonra muhtemel hekimi ) olabilmek için on 
sene hekimlik bayatından son- hastalıklara karşı mağlup ol-
ra fakültede fizyolôjiye baş· mamak için vücutları sertleş· 
lamış, onu tamamlamış, fak.ıt tirmek, tek bir söz ile, mem-
nibayet çalışma imkinsızhğı leketin müdafaasını ellerine 
içinde üç beş ay önce istemi- alacak olan gençleri sağlam 
yerek fizyolojiyi ihtisas yolu giirbüz ve dayanıklı yetiştir-
olarak kabul etmek temayü- mek için tek bir çare ancak 
lünü 'göstermiştir. spor hekimi yetiştirmekle, 

Biz de sporun ihtisas ola-
rak kabul edilmemesine iki onlara bu sahada haldarı 
sebep vardır. olan yeri vermekle mümkün 

1 - ( Spor hekimliği ka- olacaktır. 
Uluataa nunen ayrı bir ihtisas olarak 

tanınmaz. 

2 - Şimdiye kadar spor 
hekimliği insana günde bir 
paket sigara alacak kadar 
bile ihtiyaç karşılığı olamı

yordu ve sporcular hekimin 
rolünü takdir etmiş değiller

di. 
Bunlardan birincisinin bu 

sene içinde hallolunacağı mu
hakkaktır. İkincisine gt:lince: 
Ya fizyoterapöt olarak çalı
şan hekimler spor işleri~in 
başına davet ve sporda ihti-

sasa hazırlanmış olanları yol
larında devama teşvik etmek, 
yahut yeni baştan spor heki
mi yetiştirmek icap eder. 

Hekimlerimizin sporda ih
tisas kazanmaları güç bir me
sele değildir. Mektepten çıkıp 
stajını yapmış, ayrıca ihtisas 
devresini geçirmiş olan bir 
hekim için spor hekimliği çok 
kısa zamanda elde olunabilir. 
Sadece tıp ilmi dahi spor 
hakkında insana bir fikir ve
rebildiği halde esasen beden 
hakkında geniş bi!gi sahibi 

DeYamı Yar 

Rus-Japon 
Hudut ihtilafı 

• 
Tokyo 26 ~ j2pon bükü-

meti tarafından Sovyetler Bir 
liği hududuna könderilen .iki 
mükaleme memuru Şanğ-Cuya 
vasıl olmuşlardır. a.a. 

--·~-·--

Filistin ihtilali 
Hayfa 26 (A.A.]-Dün sabah 

sebze pazarında atılmış olan 
bombadan husule gelen panik 
h.ıvası devam etmektedir. Ah-
lan bomb lar ile ölenlerin sa
yısı ilk tahmin kilifı olarak 

altmışa varmış bulunmaktadır. 
Araplar mukabelei bilmisil 

Yahudilere ait dükkanlara 
ateş vermişler ve bunlardan 
dördü tamamen yanmış, Ya
h udilerin nakil vasıtaları dev-
rilmiş ve umumi münakalib 
ve muhab~ratı iokıtaa uğra

mışhr. Kudüs ve Havfa civa
rında bazı Yahudi çiflikleri 
basıkına uğramışlardır. 
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Hazineden 931 yılın·a kadar taksitle 
gayri menkul alanları!} borçları 

-Tecil hakkındaki kanunun tatbik şeklini 
gösteren izahname yapıldı 

----------------Hazneden 25.3.1931 tarihi- tırmadığı tapu idaresi tarafın. 
ne kadar artırmak suretile dan maliyeye bildirilince yu-
taksitle gayri menkul malı karda izah edildiği şehilde 
satın almış olanların geri ka- bütün borç için tanzim edile-
lan borçlarının on beş sene cek müfredat cetveli ve ta· 
müddetle tecili hakkındaki hakkuk bordrosu tahsilata 
kanunun tatbik suretini göste- verilecektir. Bunun üzerine 
rir bir izahname hazırlanmış- gayrimenkul peşin parayla 
tır. Bu izabnmaye göre kay- müşteri hesabına tahsili emval 
bolmuş şahıslardan veya mü- kanununa tevfikan satılarak 
badil rumlardan metrük veya bedeli borcuna mahsup ediJe-
öteden beri hazne uhdesinde cektir. 
buluoupta 25.3.931 tarihine 18/611936 tarihine kadar 
kadar haznece taksitle ve artırmayla satılmış olan her 
artırma suretile satılmış olan nevi araziyle arsalardan borçlu 
bütün gayri menkul malların olan müşterilerden borcunu 
satış bedellerine ait bakaya yeni ihale bedelininin yüzde 
yürürlüğe girdiği tarihte şöyle 20sini tediye etmiş vaziyetin· 
tesbit olnacakbr. de olanlar vaya tediyatını bu 

Ana paradan yapılan tah- miktara iblağ edenlerin aldık-
ailit mal bedelinden düşüle- ları mal tapuya raptedilmiş 
cek, faizden yapılan tahsilat olsun olmasan verdikleri para-
ma! bedelinden düşülmiyece· dan dolayı hazneyi ibra ettik-
ceği gibi geride verilmiyecek, leri takdirde bu maiları 938 
tahakkuk edip henüz tahsil mali yıl. sonuna kadar geri 
edilmemiş faizler silinecek, verilecek, bu takdirde borçla-
a na paradan geri kalan mik- rının bakiyesi terkin olucakhr. 
tar yeni tahakkuk olarak ka- 1938 senesi mali yılından 
bul edilecek ve bu miktar on sonra artık geri vermek mev-
bcş müsavi taksitte alınmak zuubahs olamıyacaktır. 
üzere on beş senede tahsil Haznece satılan gayri men-
olunacaktır. Her taksit tealluk kul maldan müşterilerine tes-
ettiği senenin eylülünün birin· lim edilmiş olanların tescil 
ci günü tahsil edılmiş buluna- tarihine kadar işlemiş ve işlı-

.:aktır. Taksit vadesi geldiği yecek vergileri müşteriler ta-
zaman ödenmediği takdirde rafından ödenecektir. Buna 
bu borç, borçlunun menkul mukabil tescil tarihine kadar 
ve gavri menkul malı yoksa müşterilerin bu mallardaki 
hazneden aldığı ipotekli malı intifaından dolauı haznece bir 
satılacak ve bu takdirde şey aranılmıyacaktır. 
borçlunun bütün borcu muac- 14 sene müddetle tecil olu-
celi yet kesbedecektir. ipotekli nan taksitlere mahsuben vi-
tnalın kani ihalesine kadar desinden evel yapılacak tedi-
borçlu taksiti faizini ve mas-

yeler ne mikdar olursa olsun 
rafrnı verirse mal kendisine 

yüzde 6 iskontoya tabi tutu
iade olunrcaktır. 

lacaktır. 
Satılan gayri menkul mal- H t 1 ı aznece sa ı mış o an gay-

lardan şimdiye kadar tescil ri menkullerin taksitlerine 
edilmiyenlerin müşterilei na- devlet tahvilleri de kabul edi-
nıına tescili için tapu idare-

lecektir. lcrine derhal tezkereleri yazı· 
lacaktır. Bu tezkereler üzerine Eski vaziyete ve eski he-
tapu idaresi gayri menkulün saplara göre tahakkuk ettiri-
teferuğu için icap eden mua- lip tahsilata verilmiş olan ve 
nıelenin tekemmül ettiği ve bu kanunla tecil edilmiş bu-
tebliğ tarihinden itibaren üç lunan gayri menkııl taksitle-
ay zarıfında ferağını alarak rine aid tahak~uklar yeni 
hazne namına gayri menku- vaziyt'te göre derhal tenzile 
lü ipotek yapması lüzumunu alınacaktır. 
llıüşteriye yazı ile tebliğ ede- ~ 
cek ve tebellfığ ilmühaberini Graç şehrine 
de alıp hıfzedecektir. Bu teb- Binbir ziga!ismi 
ligat üzerine kanunun tayin verildi 
ettigi üç aylık müddet zarfın-
da müşteri tapu idaresine Prağ 26 - Bay Hitler 
oıüracaatla tescil ve ipotek Graç şehrine birbir ziya bel-
nıuamelesini yaptırmazsa borç- desi ismini vermiştir. Sebebi 
lunun bütün borcu muacceli- Graçm Esteryanın ve Avus· 
Yet kesbedeceği cihetle müş- turyanın ilhak hareketine vasi 
terinin müddetinde tecsil yap· mikyasta iştirak etmesidir. 

Aydın icra 
memurluğundan 

D. No. 9381846 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: İncir bahçesi germen
cik camii kebir kiremit alanı. 
Tapuca 4 halen 6 dönüm,40 
sebimde 14 sehimi satılıktır. 

Gayri menkulün bulundugu 
mevki, mahallesi. sokağı,No: 
Mayıs 932 tarih 9 No. şarkan 
Mehmed ağa zevceıi. şimalen 
Yusuf, gar ben hatip Halil ve
reseleri, cenuben mezarlık ile 
çevrili. 

Takdir olunan kıymet : 600 
liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün saat: Aydın icra daire
sinde 41101938 tarihinde salı 
günü saat 11 ve temdid ar
tırması 191101938 tarihinde 
çarşanba günü saat 11 dedir. 
İşbu gayri menkulün artırma 

şartnamesi ilin tarihinden iti· 
baren 38/846 numara ile Aydın 
icra dairesinin muayyen numara
sında herkesin görebilmesi için 
açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyenler 
işbu şartname ve 938/846 dosya 
numarasile memuriyetimize mü
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karıda yazılı kıymetine % 1,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alecakhlarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 

işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder. Aksi halde hak
ları tapu sicilile sabit olmadıkça 
s;ı.tış bedelinin paylaşmasından 

hariç ka1ırlar. 
4 _: Gösterilen günde artırma

ya iştirak edenler artırma şart

namesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı almış ve bun!arı tama
men kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağırdıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. An
cak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bul
maz veya satış istiyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklılar bu
lunup da bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacak
larının mecmuundan fazlaya çık
mazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
gfnü ayni saatte yapılacak arbr
mada bedeli satış istiyenin ala
cağına ruchanı olan diğer alacak
lıların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapı
lamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı fesholıınarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmiş ol-

YÜZ J 

lngiltereden ispanyaya 
silah ve mühimmat 

gönderilmiyormuş 
Londra 26 [Radyo} - Avam 

kamarasında Laborist mebus-
lardan biris İtalyanın İspan
yaya slab mühimmat gönder
diğini bildiren Barslon ma
kaınlarının ihbarının doğru 
olup olmadığı sormuştur. Ce
vabı veren hariciye nezareti 
müsteşarı Godlar bu haberin 
tamamen asılsız olduğunun 

tahakkuk ettiğini bildirmiştir. 
~ 

Kızı yerine ninesini 
kaçırmışlar 

Yugoslavyada bir hadise 
olmuş ve epice dillerde dolaş· 
mışbr. Bir köyde İlik adında 
biri aynı köyden genç ve gü
z~l bir kıza tutulmuş, kaçır
mağa karar vermis. 

Fakat kız sev~ediği bu 
adamın fikrini daha evvel 
öğrenerek büyük annesile o
dalarını değiştirmiştir. Tam 
gece yarısı olupta ortalıktan 

ses seda çekilince bu adamın 
arkadaşları kızın odasına gir 
mişler ve yatakta yatanı yor
ganına sarıp dışarda bekleyen 
aşıka teslim etmişler. 

Sevdiği genç kız yerine 
seksenlik bir ihtiyala karşıla
şan İlıkin vaziyetini tabii tah 
min edersiniz. 
~~~~-..----------.----

As il ye hukuk 
mahkemesinden 

Aydın Mürselli köyünden. 
Sait oğlu E'mas Seçal thra
fından .L\ydıo hılaliabmer ba
rakalarınde Latıf kızı Cemile 
aleyhine açılan boşanma da
vasının cari tc1hkikatrnda: 
Müddeaaleyh Cemilenin ika
metgahının malum olmamasın-
dan ilanen tebligat yapılma
sına ve tahkikatın 20191938 

cuma günü saat 9 za bırakıl
masına karar verilmiş oldu-
ğundan mezkur gün ve saatte 
müddeaaleyh Cemilenin bizzat 
mabkemeye gelmesi veya bir 
veki li kanuni göndarmesi aksi 
takdirde hakkında gıyap ka
rarı verileceği ilan olunur: 
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duğu bc:delJe almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on beş gün müddetle ar
tırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % Sden 
hesap olunacak faiz ve diğer za
rar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. M. (133) 
1 gayri menkul yukarda gösteri
len 4/10/938 tarihinde Ay
dın icra memuduğu odasında iş
bu ilan ve gösterilen artırma şart. 
namesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. [680] 

• 
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MÜNİF İ. ERMAN 41 
MEMLEKET HASTANESi • S Doğum, Kadın hastalıkları mütehauıı ı 

• ve Operatörü 4 
Ea.. Hastalarını her g ün Park kartııında Bay Hasan Kimi- ı 
IJlll" Jin evinde kabul eder. 592 · 1 Muayene saatleri : aabab 1 - 8 

Ôtleden sonra 3 den itibaren . 

ltllııaııtııı6dıııılıAııtdaı••a•ıılııaıaı ..... 1aaıa68• 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Mütalayyip eşhastan Umur
lulu Yaniden metrük ve ha
zinece açık artırma suretile 
63 liraya Sinan oğlu Mustafa 
Özcana satıldığı bildirilen ko-
çak köyü civarında şarkan 
sarı Hüseyin oğlu Ahmed tar
lası garben sarı Hüseyin oğlu 
Ahmed değirmeni şimalen 

halaşçı oğlu Mustafa cenuben 
sarı Hüseyin oğlu Salih ile 
çevrili değirmen arsasının ta
pu sicilinde kaydı bulunama
dığından mahallinde tahkikat 
ve tetkikat yapmak üzere 
gazete ile ilin tarihinden iti
baren 11 gün sonra mahalline 
memur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde ayn~ bir 
bak iddia edenler vana elle
rindeki resmi belgelerile mu
ayyen günde yerinde buluna
cak memura yahuta 670 fiş 
sayııile tapu aicil muhafızlı
ğına muracaatları ilin olunur. 
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ı .. uyaz aahlbl ve Umumi Netrlyat 
MOdilrG ı Etem lıleadreı 

Baaıldıtı yer : 

C. H . P. Baaıme•I 

ilin 
Çine Belediyesinden 

1 - Çine Belediyesi 2500 
metre murabhaı ve bu kaldı
rımın bir kısmına bir mikdar 
lağım yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli la
ğımda dahil olduğu halde 
1500 liradır. 

3 - Muvakkat teminat ak-
çesi 112,5 liradır. .. 

4 - Eksiltme açık olarak 
51 Ağustos/938 cuma günü sa
at 10 da çine belediyesinde 
yapılacaktır. 

5 - Münakasaya iştirak ede 

ceklerin ellerinde döşemeciliğe 

ve müteaddid yerlerde döşe
me yaptığma dair vesika bu
lunması şarttır. 

6 - Şartnameyi g6rmek 
isteyenlerin Çine belediyesin
den isteyebilirler. 
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·-- Abone ıeraiti ........ . 
i : 
• Yıllıtı her yer için 6 lira. •ı' 
! : Altı aylıtı 3 liradır. i 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
! P. BaıımeVi. i 
l gazeteye ait yazılar için f 
! yazı itleri müdürlütGne, ilin- i 
~ lar için idare müdürlitüne ! 
i müracaat edilmelidir. ~ 1 .............................................. .,: 

C. H. P. 

~~~~~· -~;;·;;;~~ ........ ~~~~~ ......... ~.-. . r ...... .:ı-.. ......-.~ ... ~ .................... 41.!.-4'11'!-• ........ '!-+ ...... •:;:..+ ...... "lıı::....+ ...... • ...... • ....... •-51 

• f! Dr. Nuri Erkan : 
[•. Memleket haıtaneJi eski operat3rü •. 
~ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
• Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir t 
: MU ı\ YENEHı\NE : Park karşısında yeni yaptırdıtı eYlnde 1 
• Her aaatte hastaları kabul eder. Eakir hastalar mec-

cuıen muayene olunur. 130 
~ ~·.~~?'!.!.• ....... • !-..+ ...... 'll•'!..• ...... • ...... • ....... • .... ~·~11!:..'4 ................ ,,_ 
~~~ .............. d"s ............................. ~~ 

Memleket H!Jslanesi Operatörü 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin ilst kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatlan: 

~ ıı;ıııı:-·ı;ıı~ıı;ııu;qıı;ıı ı;ııı•;ıı~~~ıı;-ıı;-.,,~•'• • • • • • • • ~ 
1rıa..illlıi:lll!ı1aiiı•u ...... b;;<ıibi;idl• .. ~ıuı ... idJı ............. u •• , ....... .. ... i1111. -..,ı 

·~ BAKTERİYOLOC t 

-!j Doktor Şevket Kırbaş ! 

ı
!j Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı ! 
•ı Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki • 
~~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve • 

l
r..+.s üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi • 
:~ eder. Her türlü kao, idrar, balgam muayeneleri icra : 
~1 edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan ı 
t.. Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 
~~~ı;ııı·;.ııııı;ır....,;.ııııı ... ı~ıı:ııı~ı~ı;-· •••••••••••• 

ıı-..l~ıilill~llııiiilll~lliiıllllııiiA ..... iAiii ... 9ıiiıllııliiıll ........ ıiilıAiiiıllıiiali 

:4 .................................................... ı 
: DOKTOR : 
: ı 
i FAHREDDİN SÜGÜR : 
• • 
: Birinci Sınaf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabauuı : • • 
: Pariı Tıp Fakülteai Hutaaeleriadea lhtiaaalı i 
i Mua1yenebaneal~.ydın-ta Gui Bulvannda Bafahorla dlldc&aı•ı• ı 

: Gserinde her gün aababdan aktama kadar Hastalarim iabal eder ıı ........................................... ~ ........ .. 

Basım evi 
En teiniz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---·· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


